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PERSEMBAHAN 

 

Bismillah... Ku tunjukan karya ini kepada : 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan 

kemudahan dalam menghadapi segala rintangan. 

Bapak, Ibu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang yang 

tiada henti. 

Dosen Pembimbingku Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi  yang penuh sabar, 

perhatian, dan sangat berjasa dalam penelitian ini. 

Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani hari-hariku baik suka maupun 

duka. 

Serta Almamaterku tercinta... 

Terima kasih kalian yang tersayang...kehadiran kalian adalah bahagiaku. 
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MOTTO 

 

Sebenarnya, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada 

Allah, sedang dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada 

sisi Tuhannya, dan tidak ada ketakutan (kecemasan) dan tidak 

(pula) berduka cita (depresi)”. 

(Al-Baqarah:112) 

 

Bukanlah orang kuat itu yang dapat menjatuhkan lawan dalam 

berkelahi, (tetapi) orang yang kuat ialah orang yang dapat 

meredam gejolak marah, ketika dia akan marah. 

(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim) 

 

Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus 

bergerak. 

(Albert Einstein) 
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KATA PENGANTAR 

 

Bsimillahirrohmaanirrohim 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi besar 

Muhammad SAW beserta keluarga besar dan para sahabatnya, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. 

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana pada Program studi Psikologi Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Seamarang. Judul yang peneliti ajukan adalah 

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kecemasan Menghadapi Masa Depan 

Pada Siswa SMK Tunas Pariwisata. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih ada hal-hal yang belum 

sempurna dan luput dari perhatian peneliti. Baik itu dari bahasa yang digunakan 

maupun dari teknik penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan 

kerendahan hati, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

sekalian demi perbaikan skripsi ini kedepannya. Akhirnya, besar harapan peneliti 

agar kehadiran skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk para 

pembaca, dan yang terpenting adalah semoga dapat turut serta memajukan ilmu 

pengetahuan. 

Peran serta dari berbagai pihak yang telah  

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini. 

2. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi sebagai pembimbing skripsi yang penuh 

kesabaran telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan 

penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

3. Ibu Luh Putu Shanti, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang senantiasa 

membantu kepada penulis selama penulis mengenyam pendidikan diFakultas 

Psikologi UNISSULA. 



viii 
 

4. Bapak dan Ibu Staff serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terimakasih atas bantuan dan kerja samanya dalam memberikan kemudahan, 

fasilitas, dan bantuan selama ini. 

5. Para siswa siswi SMK Tunas Pariwisata dan SMK Cut Nyak Dien yang 

menjadi responden yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis. 

6. Bapak dan Ibuku yang sudah memberikan kasih sayang, mendidik hingga 

membesarkan hingga kini dan selalu memanjatkan doa yang tiada henti agar 

Allah memberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusanku. 

Terimakasih Bapak Ibu yang sudah menemaniku dengan kekuranganku. 

Doakan aku agar menjadi putri yang mampu membahagiakan Bapak Ibu di 

dunia dan di Akhirat. 

7. Khoirul Anwar yang telah memberikan dukungan agar aku bisa 

menyelesaikan dengan baik dan selalu mendengarkan keluh kesahku, 

terimakasih atas dukungannya yang membuatku bersemangat. 

8. Teman-teman yang terus membantu dan memberikan dukungan : Bella, Dini, 

Afifah, Mufidah, Azizah, Nija, Ririn yang selalu memberi kekuatan dan 

dukungan dalam mengerjakan skripsi. 

9. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan, serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.  

Proses dalam menyelesaikan skripsi ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh 

dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak 

sekali kekurangannya dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan ilmu ini. 

Semarang, September 2018 

 

 

 

 

 

Penulis 


